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Patronii erau oameni liniștiți,
buni și plini de recunoștință
atunci când venea vorba de
munca pe care o presta
personalul lor.
Mesele erau cu scaunele pe ele,
încă strânse din noaptea trecută
iar curățenia nu se făcuse .
Erica a ieșit și a coborât două
scaune, să se așeze pe ele, când
ușa de deschise și în magazin
intră cine altcineva, tipul înalt
cu ochii negri…”

Ce-or dispărea molatic, în
gânduri fumurii.
Pe umerii fragili, se- adună norii
grei,
Nu-i zâmbet să-i alunge, nici
soare în cuvânt.
Furtuni de deziluzii s-or revărsa
din ei,
Peste copilul-suflet, cel care
încă sunt.”
Dor - Mihaela Măgureanu,
Roma, oct. 2017

(continuare în numărul viitor)

***

***
Soborul Sfinților Arhangheli
Mihail și Gavriil, vestitorii voii
lui Dumnezeu

Foto – M.M., arhiva personală

„Mi-e dor de vară, de-a ei
exuberanță
Și de trăiri care umblau perechi,
Când îmbrăcam tristețea în
speranță
Și îmi puneam seninul la urechi.
Când agățam neîmplinirile pe
vânt,
Din vise făuream cerul cu stele
Și muzică pe suflet, ca unicul
veșmânt.
Doar lacrima de ploi, spăla
dureri rebele.
Acum, privesc prin cețuri,
oglinda unei toamne
Cu-aleile ridate sub ramuri
brumării.
Ici colo stropi de verde, din ale
verii doamne

Numele Sfântului Arhanghel
Mihail, Mi-cha-El în limba
ebraică, înseamnă cine este ca
Dumnezeu? (mi=cine, cha=ca,
El=Dumnezeu), iar numele
Sfântului Arhanghel Gavriil,
Gabriel în limba ebraică,
înseamnă
Dumnezeu
este
puterea mea. Mihail este chipul
dreptății dumnezeiești, iar
Gavriil
al
milei
divine.
Arhanghelul Mihail impune în
lume
dreptatea
împotriva
nedreptății, pedepsește pe cei

care încalcă voia lui Dumnezeu
și săvârșesc nedreptatea și
pîzește pe cei care sunt drepți.
Sfântul Gavriil este arhanghelul
bucuriei, al blândeții și milei
dumnezeiești, al bunelor vestiri.
8 noiembrie : În această zi
Biserica cinstește întreg soborul
(adică
adunarea)
Puterilor
cerești celor fără de trup (adică
al îngerilor), ai cărui fruntași
sunt Sf. Arhangheli Mihail și
Gavriil, numiți la noi și Sf.
Voievozi. După tradiția biblică,
arhanghelii (îngeri stătători
dinaintea Tronului dumnezeiesc
și purtători la cer ai rugăciunilor
celor drepți) sunt în număr de 7,
dar în textele canonice nu apar
nominalizați decat 3: Mihail,
Gavriil și Rafail. În iconografia
răsăriteană
este
uneori
reprezentat și un al patrulea
arhanghel, nemenționat în
Biblie: Uriil. Mihail este ținut,
atât în Vechiul cât și în Noul
Testament, drept căpetenie a
„oștirilor
cerești“,
fiind
pedepsitorul direct al lui Lucifer
(Satana), pe care l-a izgonit din
cer („Văzut-am pe Satana ca
fulgerul căzând din cer“) atunci
când acesta s-a trufit impotriva
Ziditorului („Pune-voi scaunul
meu deasupra norilor“ și „Voi fi
asemenea Celui Preaînalt“). În
ce-l privește pe Gavriil, acesta
apare, în ambele Testamente,
drept călăuzitorul spre adevăr și
vestitorul ceresc cel mai de
seamă
al
Cuvântului
dumnezeiesc, el fiind și cel ce-a
vestit-o pe Sf. Fecioară că avea
să devină Maica lui Dumnezeu
(„Bucura-te, ceea ce ești plină
de har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată ești tu intre
femei.“).
Sursa – Creștin Ortodox
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Primăria ne informează!

La mulți ani, Costești!

Localitatea Costești, așa cum ne
arată mărturiile arheologice este
locuită de milenii, de circa
10.000 ani. Însă, prima atestare
documentară vine de la un
hrisov emis de Neagoe Basarab
din 11 octombrie 1512 în care
este pomenit popa Frâncu din
Costești.
***
Sărbătorirea acestei zile a avut
loc anul acesta pe data de 7
octombrie 2017.
Programul zilei a cuprins:

Resfințirea bisericii 44 de
Izvoare cu hramul „Sfântul
Ierarh Nicolae”, cunoscută și
sub numele de Schitul de Sub
Piatră, fost metoh al mânăstirii
Bistrița.
În context au avut loc:
-sărbătorirea cuplurilor care
merg împreună pe același drum
de 50 de ani – Nunta de Aur
-recunoștință veteranilor de
război
Spectacol folcloric
Invitați:
-„Zestrea Branului” – Bran,
Brașov
-„Miorița” - Vaideeni, Vâlcea
-„Floricica” - Costești, Vâlcea
- Frații Stoica - Costești, Vâlcea
și Petrică Mîțu Stoian.
Vremea nefavorabilă nu a
permis
și
desfășurarea
Concursului de Ciclism pentru
Copii organizat de Primăria
Costești în parteneriat cu Clubul
Sportiv Lykaios din Rm.Vâlcea.

Foto – Biblioteca Publică

La slujba de resfințire a bisericii
a participat Preasfinţitul Paisie

Lugojeanul, episcop-vicar
Arhiepiscopiei Timișoarei.
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Ω Nunta de Aur Ω
În încheierea slujbei de resfințire
au fost sărbătorite opt cupluri
care au împlinit, în 2017,
cincizeci de ani de când pășesc
împreună pe același drum, cu
dragoste și înțelepciune, la bine
și la greu, în această veșnică
sărbătoare a vieții care este
iubirea.

La mulți ani! 1967-2017
Ciorgan Elisaveta și Alexandru
Goșoiu Paraschiva și Ion
Istocescu Rodica și Ion
Nistor Eleonora și Vasile
Olescu Felicia și Ilie
Sandu Ana și Ilie
Șontrop Maria și Constantin
Ungureanu Paraschiva și
Nicolae

Recunoștință veșnică!

„V-ați iubit și v-ați apărat țara,
atunci când a fost nevoie, și cu
arma în mână. Astăzi, 7
octombrie 2017, vrem, să vă
mulțumim, noi cei care trăim
pe un pământ liber.”
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Pentru că sănătatea nu le mai
permite deplasarea, veteranii de
război, Gheorghe Huidu, Ilea
Dumitru și Bondoc Ion au fost
vizitați la domiciliu de către
primarul comunei Toma Marius
Peștereanu.
***
Spectacolul folcloric i-a adus pe
scena
Căminului
Cultural
C.Popian din comună, pe lângă
ansamblurile „Miorița” din
Vaideeni, „Zestrea Branului”
din Bran,
„Floricica” din
Costești, pe urmașii vestiților
lăutari din familia Stoica, Petre
și Mirel Stoica și pe fiul
acestuia, Laurențiu, la rândul lor
instrumentiști recunoscuți în
muzica lăutărească de astăzi.

Foto – Diana Petronela Huruială

Domnițele, Petruța Florescu,
Maria-Magdalena Cîrstoiu și
Petruța Ilie au interpretat câteva
cântece specifice zonei noastre.
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„Cântare Cărții”

Directorii și profesorii școlii au
realizat un program care a
reușit să-i mobilizeze și să-i
încânte pe elevi.
Au vizitat împreună cu
profesorii lor, Primăria, Secția
de Artă „Gh.D.Anghel” și

***
Foto – Mihaela-Silvia Marinescu

Întâmplări frumoase! Inginerul
Dumitru Bondoc a fost invitatul
emisiunii din 13 octombrie 2017
al emisiunii. Pe 16 octombrie,
inginerul și scriitorul Dumitru
Bondoc a împlinit 68 de ani.
Este un mare iubitor al istoriei
locale și unul dintre cei care nu
s-au mulțumit să fie simpli
spectatori ci au depus o intensă
muncă de cercetare pentru a
îmbogăți bibliografia locală.
Scrierile sale monografice ne
prezintă comuna Costești și
bogata sa istorie, ne prezintă
locuri, monumente, oameni și
fapte.
La mulți ani, Dumitru
Bondoc!

„Între două patrii”

Foto – M.S.Marinescu

Biblioteca
Publică
„G-ral
Nicolae Ciobanu” și au
participat la un joc de fotbal pe
terenul de sport al comunei,
arătând că pot fi și buni
sportivi. Cei învinși au dat
dovadă
de
fair
play
felicitându-i pe câștigători.
Ambele
echipe
au
fost
felicitate și premiate.

***
Ziua Mondială a Educației
Educația deschide drumuri și
oferă
oportunități
de
dezvoltare!
Foto – Ana-Maria Diaconu

Spectacolul s-a încheiat cu
programul unuia dintre cei mai
îndrăgiți interpreți ai Izvernei
din Plaiul Cloșanilor, Mehedinți,
Petrică Mîțu Stoian.
Mihaela-Silvia Marinescu, bibliotecar

Gheorghe
Osiac,
director
adjunct.
Alături de profesori și elevi a
stat și fostul lor coleg și
profesor, proaspăt pensionar,
Valentin Andronie. Un gest
deosebit pentru un colectiv
deosebit.

Foto – Director Mihai Diaconescu

Ziua Educației le-a adus
elevilor și profesorilor lor din
Școala Profesională Specială
Bistrița satisfacții nebănuite.

Publicație lunară a Primăriei Costești

Felicitări merită și profesorii
lor însoțitori: Ana Maria Peca,
Ioana Râpeanu Andreescu,
Mirela Fulgescu, Boboacă
Gheorghe, Giuroiu Dumitru,
Miuțoiu
Bogdan,
Brodeală
Aurelian și de asemenea
directorii școlii, profesor Mihai
Diaconescu și profesor

Foto – D.B., arhiva personală

Pentru că mi-a plăcut acest titlu,
îmi permit să îl folosesc și îi
mulțumesc prietenei noastre,
Doris Băsai care s-a reîntors, din
Grecia, din dragoste și grijă
pentru părinții ei, în comuna
natală, în minunatul ei sat,
Pietreni. Titlul aparține unui mic
sau poate mare, încă nu știm,
roman…Cred că este mai mult
decât sugestiv!
***
„Era sfârșit de primăvară și
orașul era plin de turiști
deoarece soarele era destul de
puternic pentru a le oferi o mare
caldă și
în același timp
prietenos pentru a le permite
lungi plimbări chiar și la ora
prânzului pe faleza plină de

cofetarii și restaurante unde
ospătari înalți și zâmbitori te
îmbiau cu un frapee, o înghețată
sau o bere rece.
Erica privi ceasul de pe peretele
magazinului unde lucra, un ceas
mare, încadrat de multe figuri
ciudate, ce se completau parcă
în hidoșenia și umorul pe care
le transmiteau; Caraghiozi , așa
le numea patronul și se mândrea
cu ele că sunt creații proprii. Se
apropia ora cinei și trebuia să
înceapă din nou o altă serie de
pregătiri.
Cu o ceașcă de cafea in mână și
cu cealaltă amestecând in cele
patru cratițe ce fierbeau, Erica
își aruncă privirea spre ușa ce de
deschise poate prea brusc.
Doi ochi negri, poate cei mai
mari și mai adânci pe care îi
văzuse, vreodată
o țintuiră
pentru câteva momente, lăsândo fără glas.
Greu de ținut minte ce a întrebat,
dacă vroia ceva, sau pur și
simplu a trecut să salute.
Trupul înalt cu umeri lați, se
trase din cadrul ușii duble, dar
imaginea persista încă în mintea
Ericăi.
Trezește-te își spune aproape
rostit, ai acasă un copil dintr-o
căsătorie destrămată și o relație
care durează de ani buni în
încercarea de a-ți reface viața.
Masa de seară începu cu
perechile
de
nemți
care
comandară o salată pe care o
degustară o jumătate de oră,
apoi așteptându-i să hotărască
dacă vor mai lua și friptură.
Niciodată nu mănâncă salată cu
alt fel de mâncare . Au urmat
italienii și francezii iar cei mai
de pe urmă au rămas grecii. Ei
sunt diferiți, servesc câte trei,

patru feluri de salate iar apoi,
fiecare își ia câte o brizolă sau
frigăruie de carne sau pește.
Pășea de acum apăsat spre casă,
visând la un duș fierbinte și la
confortul patului când în fața îi
apăru silueta acelui bărbat. De
data aceasta îl privi cu atenție,
stătea chiar în fața ei și după
hainele pe care le purta înțelese
că lucrează ca ospătar .
Pantalonii negri erau parcă prea
strânși pe coapsele lui iar
cămașa îi atârna lejer peste ei
făcându-l, parcă și mai înalt
decât era.
-Căsătorită?
Un fior rece trecu peste spatele
femeii, lăsând-o fără cuvinte.
Da, spuse ea, așa s-ar zice.
-Nu contează oricum, noi tot
vom fi împreună. Și mâna lui
cuprinse mâna femeii făcând-o
să tresară.
Un arc electric străbătu întregul
trup care uită oboseala zilei,
obligații și responsabilități. Se
trase ușor, ușor, un pas în spate
și o luă la fugă pe trotuarul plin
de perechi care se plimbau acum
îndreptându-se unii spre casă,
alții spre un loc unde sa
servească un "potou"(un pahar
de băutură)
A doua zi din nou la datorie.
Tocmai ce pusese o cratiță mare
pentru fiert horta pe aragaz
când
apar
proprietarii
magazinului.
-Bună dimineața, Erica!
-Bună dimineața!
Mergem la o cafea în Platie dar
cineva ne-a sunat și ne-a spus că
ne așteaptă aici sa vorbim, spuse
doamna slăbuță și trecută de 60
de ani dar cu ochi inteligenți și
plini de viață.

Tehnoredactare – Biblioteca “G-ral Nicolae Ciobanu”

